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OOSTENDE 
 

Clublokaal en terrein: 

Oostende, Steensedijk z/n,  

in het sportpark De Schorre 

 

Trainingen: 

Wekelijks op woensdagavond: 

* vanaf 18:30 Hr. tot einde – pakwerk. 

* vanaf 19:00 Hr. tot 20:00 Hr. - gehoorzaamheid. 

Wekelijks op zaterdagnamiddag: 

* vanaf 14:30 Hr. tot 19:00 Hr. - gehoorzaamheids-   

 en behendigheidsoefeningen en pakwerk. 

    

 



Voorwoord 

 

 Activiteiten. 

Onze activiteiten zitten er voor dit jaar op. We hadden onze jaarlijks 

weerkerende wedstrijden of trainingsdagen. Beginnende met de 

avondwedstrijd in januari, de clubwedstrijd in mei, de politiewedstrijd 

in juni en de praktijkwedstrijd in augustus. Verder waren er nog 

trainingen buitenshuis, trainingsdag in Diksmuide en Beernem. 

Verder konden we onze honden nog scherper zetten of kennis laten 

maken met andere, door ons niet gekende oefeningen, zowel in Oud-

Turnhout als in Maldegem. 

Tot onze activiteiten behoorde ook de jaarlijkse BBQ, die terug veel 

volk lokte. 

 

 Verwachtingen. 

De winter staat terug voor de deur. Het zal van nu af aan regelmatig 

trainen zijn in slechtere weersomstandigheden. 

Onze harde kern zal er wel altijd staan.  

We kunnen dit evenwel niet van iedereen verlangen, maar vragen toch 

zelf thuis regelmatig te oefenen. Jullie hond vraagt niet liever dan 

regelmatig te mogen oefenen. Het hoeft niet altijd bijtwerk te zijn. 

Gehoorzaamheidsoefeningen, waaronder apporteren vindt hij ook 

leuk.  

 

 

 Ledenstop 

De ledenstop blijft voorlopig nog gehandhaafd. 

Deze wordt geregeld geëvalueerd en zal van zodra het kan, opgeheven 

worden. 

 

 

 Medewerkers 

 

Wij blijven op zoek gaan naar medewerkers, die met verslagen, 

weetjes, enz… ons clubblaadje kunnen verrijken. 

 

 



Onze wekelijkse trainingsdagen: 
 

Op woensdagavond: 

* vanaf 18:30 Hr. tot einde – pakwerk 

 op het plein van De Kusthond vzw 

 of op het plein van Happy Dog vzw 

* vanaf 19:00 Hr. tot 20:00 Hr. - gehoorzaamheid. 

 tijdens wandeling op sportpark De Schorre 

 op het plein van De Kusthond vzw  

 of op dat van Happy Dog vzw 

Op zaterdagnamiddag: 

* vanaf 14:30 Hr. tot 19:00 Hr. - gehoorzaamheids-, behendigheidsoefeningen en pakwerk 

 op het plein van De Kusthond vzw, sportpark De Schorre  

Opgelet!!! 

Uitzonderlijk kan er op bepaalde woensdagen en/of zaterdagen geen trainingen zijn, door 

verschillende omstandigheden: 

 wedstrijden door onze club zelf ingericht 

 training en/of wedstrijden op verplaatsing 

 samenvallen met een wettige feestdag  

 afwezigheid van lesgevers en/of pakwerkers 

 gebruik van ons terrein en kantine door Happy Dog Stene Dorp vzw 

 ….. 

Bekijk daarom regelmatig het infobord in de kantine. 

 

Andere activiteiten voorzien en georganiseerd: 
 

Zaterdag 29 oktober om 18:00 Hr., is er wel via een derde club, namelijk “Dogpower” uit 

Geel, een trainingsavond voorzien in Middelkerke. Er vertrekt om het kwartier een team. Het 

betreffen zware oefeningen, meer voorzien voor de politiehonden. Op zondagvoormiddag 30 

oktober komen ze bij onze club langs om nog enkele oefeningen  te doen. 

 

Zaterdag 10 december oefenwedstrijd ingericht door “De Patrouillehond” uit Oud-Turnhout. 

Vermoedelijk gaat het om een avondwedstrijd. 

 

Zaterdag 14 januari Avondwedstrijd ingericht door onze club, voor gevorderde honden 

die de discipline aanvalswerk volgen. 

 

Zondag 15 januari om 14:30 Hr Algemene ledenvergadering in ons clubhuis. Ieder lid 

wordt uitgenodigd. Na het geven van een overzicht van het voorbije jaar en een vooruitzicht 

op het komende, worden jullie getrakteerd op koffie en taart en natuurlijk ook een druppeltje.  

 

Andere: 
Mogelijks komen er nog enkele speciale trainingsdagen bij. 

Bijkomende info vindt u terug op ons infobord.  

  

 

 



Echt gebeurde verhalen over Henrietje en zijn nieuwe hond. 
 

Henrietje gaat met zijn kleindochtertje van zes eten in een restaurant.  

Bij de soep krijgt ze stokbrood met heerlijke kruidenboter. Ze eet er zoveel van dat ze geen 

zin meer heeft in de rest van de maaltijd.  

Henrietje vindt het jammer om al het eten te laten liggen en vraagt aan de ober of hij het wil 

inpakken voor 'de hond'. Waarop het kleindochtertje roept:  

Joepie, we krijgen een hond!!! 

 

 

Hond van het kwartaal 

Chihuahua (hond) 
 

 

Raskenmerken Chihuahua  
 

Ras: 

Chihuahua  

Andere naam: 

 Taco Bell Dog 

Rasgroep: 

Gezelschapshonden 

Schofthoogte:  

- 

Leeftijd  

13 - 14 jaar 

Gewicht:  

0,5 - 3 kg 

Oorsprong: 

 Mexico 
 

Rasbeschrijving van de Chihuahua 
 

De chihuahua is een van de kleinste honden ter wereld. Hij 

dankt zijn naam aan de Mexicaanse provincie Chihuahua 

waar het ras in 1850 werd ontdekt. Het is het oudste 

hondenras op het Amerikaanse continent.  

Pas aan het eind van de negentiende eeuw brachten toeristen 

de hondjes mee naar Europa. Ze zijn vernoemd naar de regio 

Chihuahua in Mexico. Men gelooft dat dit ras afstamt van 

het oude ras dat groter was in omvang en zeer gewaardeerd 

door Azteekse royalty. De Chihuahua van vandaag heeft een 

zeer fijne botstructuur, maar zijn eigenlijk heel gespierd. 

 

http://www.startpunthonden.nl/hetras/10/chihuahua#collapseOne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chihuahua_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerika_(continent)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Continent
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chihuahua_01_K.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chihuahua1_bvdb.jpg


Moderne geschiedenis  

Vanaf 1880 werden er chihuahua's gezien aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. Veel 

Amerikaanse toeristen kochten deze kleine honden van de indianen en namen ze mee naar 

huis. Ze werden snel populair in de Verenigde Staten. De eerste geregistreerde chihuahua's 

waren allemaal kortharig. De eerste langharigen werden in 1959 in Mexico geregistreerd. 

Kenmerken 

De chihuahua staat bekend als de kleinste hond ter wereld, 

maar ze kunnen heel erg fel en scherp zijn tegen andere 

honden. Hun gewicht zit tussen de 1 en 3 kg en zij meten 

tussen de 15 en 22 cm. De gemiddelde maximumleeftijd van 

een chihuahua ligt tussen de 12 en 14 jaar.  

Vacht 

Chihuahua's zijn lang- of kortharig. De kortharige heeft een glanzende, gladliggende en 

zachte vacht. De langharige heeft lang, fijn, zacht haar; dit kan steil of licht golvend zijn. De 

langharige heeft een forse kraag rond de nek, en langharige oren. De chihuahua heeft in de 

winter een dikke vacht, en als het warmer wordt, verliest hij haar. De kleur van de vacht kan 

crème, zwart, oranje, lavendel, merle, mokka, chocola, smoke of graankleurig zijn, met of 

zonder donkere en witte aftekeningen. Alle kleuren zijn in alle mogelijke schakeringen en 

combinaties toegestaan, met uitzondering van de kleur merle.  

Karakter 

De Chihuahua is een zeer individualistische ras. Ze hebben 

elk hun eigen unieke persoonlijkheid, dus slechts een paar 

generalisaties kunnen worden gemaakt. Ze worden meestal 

aangeduid als een "Chi". Ze zijn energiek, gracieus en 

vertonen een mens-achtige expressie.  

Temperament 

De Chihuahua is diep toegewijd en loyaal. Ze zijn meestal zeer gehecht aan een of twee 

mensen, zijn onbevreesd en zeer beschermend tegenover hun baasjes. Ze zijn gek op 

aandacht. De Chihuahua is van nature zacht, liefdevol en zachtmoedig maar zijn wantrouwig 

tegenover vreemden en ondanks hun formaat zijn uitstekende waakhonden. Dit ras is niet 

geschikt voor kinderen of andere huisdieren. Maar ze zijn gezellig met hun eigen soort. 

Chihuahuas zijn in de juiste omstandigheden uitstekende metgezellen.  

Verzorging 

De Chihuahua vereist minimale verzorging. De gladde vacht ras vereist slechts af en toe 

borstelen. De lange vacht van dit ras moet meerdere malen per week geborsteld worden met 

een zachte borstel. Beide rassen hoeft alleen maar een keer per maand gewassen te worden 

met een milde shampoo. Speciale zorg moet worden besteed aan het geen water krijgen in hun 

oren, aangezien ze gevoelig zijn voor oorontstekingen. Mondhygiëne is een must om het 



verlies van tanden te voorkomen. De Chihuahua kan slecht tegen koude klimaten en moet 

daartegen worden beschermd hij naar buiten gaat.  

Trainen en opvoeden 

De Chihuahua kan lastig zijn om mee te trainen, maar als je 

maar geduldig blijft, liefdevol en consequent dan is het goed 

doen. Ze reageren het best op positieve beloning. Vroege, 

uitgebreide en intensieve socialisatie is een absolute must voor 

dit ras.  

Activiteit en bewegen 

De Chihuahua is een uitstekende appartement of flat bewoner.  

Ook een Chihuahua wil wel eens ravotten 
Dit kleinste hondenras kan uitstekend binnenshuis verblijven, maar het is een misverstand dat 

ze niet uitgelaten hoeven te worden. Ieder levend wezen houdt van de buitenlucht, dus ook 

een Chihuahua. Ze houden ervan om door het hoge gras te rennen, in de aarde te wroeten of 

heerlijk in de zon liggen. 

 

De plus- en minpunten op een rij 

Pluspunten 

Door het kleine formaat hoef je niet groot behuisd te zijn en kun je je hondje makkelijk 

overal mee naartoe nemen.  

Een Chihuahua is leergierig en is daarom makkelijk te trainen. 

Chihuahua's zijn goede waakhonden, ze zijn zelfs erg dapper!  

De Chihuahua is erg loyaal en aanhankelijk van karakter. 

In vergelijking met andere kleine rassen heeft de Chihuahua 

minder gezondheidsproblemen. 

Chihuahua's worden gemiddeld 16 jaar en kunnen zelfs ouder dan 20 jaar worden! 

(Dit gaat echter alleen op als je de Chihuahua behandelt en verzorgt als een hond en niet als 



speelgoed of modeaccessoire. De Chihuahua dient bovendien gevoed te worden als een hond 

en niet 'verwend' te worden met allerlei snacks en mensenvoedsel. Dit zal een negatieve 

invloed hebben op hoe oud je hondje wordt.) 

Minpunten 

Chihuahua's zijn erg kwetsbaar. Je zult overal waar je gaat moeten opletten dat niemand op 

je hondje gaat staan of het per ongeluk te stevig vast houdt. Ze hebben niet zo veel gevoel 

voor diepte en kunnen daarom makkelijk van bijvoorbeeld een tafel springen, met ernstig 

letsel als gevolg. Laat je hondje dus nooit onbewaakt op een hoog meubelstuk achter.  

Niet geschikt voor kleine kinderen. Omdat ze zo kwetsbaar zijn kun je een Chihuahua niet 

alleen laten bij kinderen. 

Voeding: Omdat de Chihuahua een kleine maag heeft, kan hij maar kleine porties tegelijk 

eten. Er moet dus altijd voer aanwezig zijn in het etensbakje. Iets anders om rekening mee te 

houden is het hoge zoutgehalte in commercieel hondenvoer, dit kan voor een Chihuahua op 

den duur fataal zijn. Zout is schadelijk voor de nierwerking. 

Chihuahua's gaan liever met mensen dan met andere honden om. In de regel geeft de 

Chihuahua ook de voorkeur aan het eigen ras en houdt niet van honden van een ander ras. 

Een Chihuahua kan niet goed alleen zijn en heeft veel aandacht nodig. 

Rasspecifieke kwaaltjes  

Open fontanel 

Dit is heel lang een raskenmerk van de Chihuahua geweest. Echter in oktober 2009 
is de F.C.I. rasstandaard gewijzigd. Gelukkig komt dit niet meer zo veel voor, dit 
betekent immers een verzwakking van de schedel en daardoor risico op hersenletsel. 

Patella luxatie 

Patella luxatie of knieluxatie komt regelmatig voor bij kleine hondenrassen. Dit is een 
erfelijke afwijking. De knieschijf springt hierbij telkens uit de kom.  

Hoesten en stikken 

Het komt regelmatig voor dat een Chihuahua door inspanning of enthousiasme gaat 
hoesten en bijna lijkt te stikken. Het ziet er ietwat beangstigend uit, maar is niets om 



je zorgen over te maken. Door een zachte massage vanaf de kin naar beneden te 
geven wordt het verholpen. 

Waterige ogen 

Soms kan door degeneratie het traanvocht niet goed weg, maar ook doordat de 
Chihuahua bolle oogjes heeft, komt er snel vuil in, waardoor zijn ogen gaan wateren. 

Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie, Startpunt Honden.NL en Doggo.NL 

 

Mysterie van de dag:  

waarom houden honden hun hoofd schuin 

wanneer je ertegen praat?  

Deze zomer viert Knack.be de mysteries van het leven. Elke dag kruipen we in de huid van 

een verwonderd kind en verbazen we ons over al dan niet alledaagse mysteries. Vandaag: 

waarom houden honden hun hoofd schuin wanneer je 

ertegen praat? 

Heel wat mensen vinden het ongelooflijk schattig, maar 

slechts weinigen kunnen uitleggen waarom een hond zijn 

hoofd schuin houdt wanneer je ertegen praat. Zijn de 

honden zich er misschien van bewust dat ze met dit trucje 

onze affectie kunnen afkopen? Niet echt.  

© iStock 

Volgens onderzoek in het vakblad Current Biology is het een bewijs dat honden empathisch 

kunnen zijn. Ze proberen zo de expressie en het humeur van hun baasje in te schatten om er 

dan naar te kunnen handelen. Honden die vaker hun hoofd schuin houden, zouden dan ook 

opvallend meer empathisch zijn.  

Een en ander heeft ook te maken met het zicht van de hond. Houd eens een vuist tegen je neus 

en je krijgt een redelijk goed beeld van hoe het moet zijn om te leven met een snuit. Als je 

iemand ziet spreken, zal de snuit het onderste deel van het gezicht van die persoon blokkeren, 

maar als je je hoofd een beetje naar de ene kant houdt, zul je alles wel duidelijk kunnen zien. 

Honden zijn in staat om onze gezichtsuitdrukkingen te lezen en door hun hoofd schuin te 

houden, proberen ze een beter zicht te krijgen op onze mond.  

 

Oren als satellieten 

Maar er zijn nog andere redenen waarom honden dit gedrag vertonen. Hoewel de viervoeters 

geluiden kunnen horen op een veel hogere frequentie dan de mens, hebben ze moeite om de 

bron van het geluid te achterhalen. Door hun hoofd en oren te buigen, krijgen ze bijkomende 



informatie over waar het geluid vandaan komt. Ze gebruiken als het ware de punten van hun 

oren als satellieten om beter te kunnen horen. 

Heb jij een hond die dit soort gedrag niet vertoont, dan betekent dit niet dat je een psychopaat 

in huis hebt gehaald, maar misschien wel dat je hond puntigere oren of een plattere snuit 

heeft.  

En ook al gebeurt het hoofdbuigen bij de hond instinctief, hoe meer je er als baasje op 

inspeelt, hoe meer de honden het zullen doen op zoek naar bevestiging. (/TE 
 
Bron: Knack dd 22/08/2016 

 
  

 

 
Kluchtjes ons toegezonden door ondermeer Willy Vandenbussche. 

 

“Willy’s kluchtenhoekje” 
 

Een rechercheur stopte bij een boerderij ergens in Overijse en sprak met een oude boer. 

Hij zei tegen de boer: "ik moet de boerderij inspecteren op illegaal verbouwde wiet" 

De boer zei: "Ok, maar ga dat veld daar niet in" terwijl hij met zijn vinger naar een bepaald 

gebied wees. 

De rechercheur ontplofte verbaal terwijl hij zei:"Mijnheer, ik heb de machtiging van de 

overheid bij me". 

Hij greep in zijn borstzak, haalde daar een identiteitsbewijs uit en liet dit aan de boer zien, 

zeggende: 

"Ziet U dit kaartje? Dit kaartje betekent dat ik overal mag gaan waar ik wil.. op ieders land!! 

Zonder vraag of antwoord!! Heb ik mij duidelijk gemaakt.... begrijpt u het?" 

De boer knikte beleefd, verontschuldigde zich en ging verder met zijn werk. 

Korte tijd later hoorde de boer luide kreten, keek op en zag de rechercheur rennen voor zijn 

leven, achterna gezeten door een enorme stier... 

De stier kwam steeds dichterbij en het was duidelijk dat de rechercheur zich niet in veiligheid 

zou kunnen brengen. 

De boer gooide zijn werktuig neer, rende naar het hek en schreeuwde uit volle borst: 

"UW KAARTJE.....LAAT HEM UW KAARTJE ZIEN" 

  

 

Barbecue  

Op vrijdag 08 juli 2016, BBQ.  
De BBQ was ook dit jaar een succes met iets boven de 100 inschrijvingen. De nieuw formule 

ALL-IN sloeg zeker aan. 

Hij werd verzorgd door 

Pascal Debrock, Agna en 

nog enkele vrijwilligers. 

 

 



 

 

Wat boden ze aan: 

Vlees- visassortiment 4 stukken 

-Gemarineerde ribbetjes 

-Kippenbrochette 

-Barbecueworst op provinciaalse wijze 

 

Kiezen uit: 

-Vis in casserolletjes of in carta fatta  

of  

-Saltimbocca (gevulde kipfilets met mozzarella, 

zongedroogde tomaat, salie) 

  

Groentenbar van: 

-koolsalade 

-wortelsalade 

-boontjes op zijn Italiaans 

-aardappelsalade 

-tomaat 

-komkommersalade met munt 

-pastasalade 

-selder in yoghurtdressing met rozijnen en walnoten 

-stokbrood + aardappel in de pel extra 

 

In de All-In zat uiteraard het aperitief en  verder nog alle dranken. 

 

We brengen de apero-time heel even in beeld.  

Terwijl Pascal de bekertjes vol schept, zorgt Martine 

dat de tafels aangevuld worden met chips en nootjes. 

Zo wordt iedereen goed en wel bediend. 

 

 

 

 

 

 

 

Waar staat de hond? Aan de tafel waar de drank geschonken 

wordt! En waar de hond is het baasje niet veraf! Maar wie is z’n 

baasje. Het antwoord zien we later in de reportage.  

 

 

 

 

 

 

                                   

                                               

 



 

Maar niet iedereen denkt alleen maar aan drank, sommigen zijn 

constant bezig met opvoeding of willen van hun zoon een 

topvoetballer maken, wie weet, wordt hij ooit gekocht door 

Barcelona.    

En dan is het tijd om aan te schuiven voor al dat lekkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoe romantisch, aan een tafeltje van twee.     De rest moet aanschuiven aan lange tafels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah ja, we moesten nog een raadseltje oplossen, je weet nog wel, die van de 

hond. 

Zo de BBQ is goed verlopen en iedereen was tevreden. 

Op naar volgend jaar. 

  
 

Politiewedstrijd 

 

Zaterdag 16 juli was de jaarlijkse Politiewedstrijd.  
Een groot deel van de politiemensen, die wekelijks komen trainen waren niet op de afspraak. 

Jorg liet zich verontschuldigen omdat hij moest werken. Enkel Kurt met Ralph was aanwezig, 

wel per ongeluk, want hij wist niet dat hij in onze Politiewedstrijd belandde. Van de rest 

hebben we niets gehoord.  

Geen probleem de rest van onze clubleden vulden de openstaande plaatsen aan.  



 

 

 

 

Opstelling op één rij met wat 

uitleg over het verloop van de 

wedstrijd en daarna is het 

Georges die de spits afbijt. Down 

onder de sproeier. 

 
Hangend bijten met Bianca en Emiel ander de beurt. Verder nog Ringo en Julie 

 

 

 

 

 

 
Aanval over de vuurbak. 

 

 

 

 

 

 
Wandeling, eindigend met oproep in zitvoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standen op voertuig, apport uit een emmer water. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog enkele sfeerbeelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij keken en zagen dat het goed was. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Met dank aan Pascal en Patrick voor het in elkaar boxen van de oefeningen. Ook onze dank 

aan de pakwerker Sanchez. En niet te vergeten de weergoden, die ons welgezind waren. 



  

Praktijkwedstrijd 
 

Zaterdag 13 augustus was er de Praktijkwedstrijd voor gevorderde honden in de discipline 

aanvalswerk. 

De wedstrijd verliep via een parcours in de omgeving van de club met telkens enkele 

oefeningen op  verschillende plaatsen. 

De voorziene pakwerkers en keurders konden niet op het aanvangsuur aanwezig zijn. Eén 

pakwerker viel ziek uit. Dus was het voor Patrick en Pascal toch even stressen, maar met hun 

jarenlange ervaring zorgden ze ervoor dat alles toch kon doorgaan, zij het met de nodige 

aanpassingen.  

Murphy komt meestal nooit alleen, hij heeft wel altijd zijn broer of kozijn mee. 

Aanvallen door watergordijnen. Alles was ’s morgens klaar gezet en uit getest. Over de 

middag nog vlug eens proberen. Wat bleek? Er is geen watertoevoer!!!!! Navraag leerde ons 

dat er op het net een lek was en dat de watertoevoer werd afgesloten. Patrick sprak zijn 

connecties bij de brandweer aan en kreeg een dompelpomp. Daarmee konden we ons 

verhelpen, doch het resultaat wat niet hetzelfde. De geleverde druk was niet hoog genoeg. 

En dan nu enkele foto’s van de wedstrijd zelf. 

In de voormiddag. 

Eerste oefeningen apport, wandeling en behendigheid.  

 
Volgende plaats standen, springoefening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets verderop, hangend apport richting aanvalsman en aanval door beek. 

 

 

Volgende oefening opzoek in de schuur. Uiteraard geen beelden. 

 

Over de middag een kleine aperitief en eten. 



 

 

De mensen van de Boeldogs met hun aperiefje. 

 

 

 

 

 

 

 

Na de middag. 

Zwemmende bijten onder toeziend oog  van Tom. 

 

Vandaar terug oefeningen op het terrein van Happy Dog Stenedorp vzw. 

 

Standen bovenop rijdende auto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan terug wat bijtwerk door watergordijn, onderbroken aanval….  

 

….en aanval in rijdend voertuig. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Op ons plein volgde nog een zware meesterverdediging, waarbij vele honden zich lieten 

verschalken door de eerste pakwerker. 

 

Dit gebeurde allemaal onder het toeziende oog van Patrick en Pascal en keurmeester Tom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan is er tijd voor de puntenberekening. Terwijl gaf Dirk nog een demootje met Wanda. 

De uitslag, zoals telkens worden de deelnemers van onze club uit de officiële uitslag gehaald. 

Op de eerste plaats, op de tweede plaats, op de derde plaats. 

We mogen ook fier zijn op de leden  van onze club die mee deden. Jorg Moens zou terug 

gewonnen hebben, op de tweede plaats Patrick Salenbien en op de derde plaats Dany Maesen. 

Wat wil zeggen dat onze clubleden het podium zouden bezet hebben. 

Daarna was er pitta met frietjes voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

O p
 



Oefenwedstrijd in Maldegem 

Jaarlijks richt de hondenclub “De vrije liefhebber – Sint-Barbara” een trainingsdag in. Ook dit 

jaar werden we uitgenodigd op zondag 21 augustus.  

We waren met een aantal er naar toe getrokken, om weer eens nieuwe oefeningen te beleven. 

 

 

 

 

 

 

 

En nu echt beginnen aan de oefeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

De hond in de boot achterlaten, het bootje tot voorbij het midden van de rivier trekken, dan de 

standen doen en de hond terugroepen in zitvoor. 

Aanval afweren met takken en gebruik van kettingzaag. 

 

Er werd ons gezegd “Opzoek in schuur”. Bleek aanval te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu echt een opzoek. Wat verwarring voor de honden. Sommige blaffen aan, anderen bijten 

direct in. 



En dan terug naar het plein voor nog enkele oefeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Toeschouwer vanop de eerste rij. 

De oefeningen zitten er voor onze club op. Gezellig nog wat nakaarten en een 

aperitiefje drinken. 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna is er de BBQ. 

En we waren niet allen, De Boeldogs en ‘tVossenhol waren er ook. 



En wat was er nog allemaal te zien en te beleven. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

Allerlei 
 

Na de “Praktijkwedstrijd” had ik het zowat gehad. En dat gevoel hadden Patrick en Pascal 

ook.  

We proberen om in de club zoveel mogelijk te organiseren. We zagen jammer genoeg niet 

zoveel geen respons. Van de 25 à 30 man die op woensdagavond komen om hun hond te laten 

bijten, zagen we er maar een handvol van. Slechts enkele deelnemers, met moeite aan ons 

aantal pakwerkers en keurders geraakt. Dan hebben er sommigen nog het lef om de woensdag 

erop te vragen om eens de oefeningen van de wedstrijd over te doen. 

 

We zien wel wat volgend jaar ons brengt.  

 

 

 

Reacties, opmerkingen en nieuwe ideeën 
Deze zijn steeds welkom bij de secretaris Patrick Salenbien: 

patrick.salenbien1@telenet.be 

Schatje 
nog een 

beetje. 

Alles voor m’n 
hondje. 


